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Pojetí a cíle výuky
Studenti si učiní představu o tom, co je filozofie, co obnáší její studium na KFP CMTF, do jakých disciplín se filozofické myšlení dělí a jaký je poměr filozofie k teologii a k speciálním vědám. Student se seznámí se základními pojmy oboru a s různými koncepcemi pěstování filozofie. Konečně student bude znát význam a kontext pěstování filozofie v církvi a v rámci teologie.
Náplň výuky
Úvodní přednášky vysvětlují pojem filozofie a uvádějí do problematiky definice filozofie. Dále je objasněno rozdělení filozofie na jednotlivé disciplíny, základní (logika, teorie poznání, metafyzika-ontologie, filozofická antropologie, etika) a vedlejší (filozofie společnosti, filozofie dějin, filozofie jazyka, filozofie náboženství, filozofie vědy, aj.). Přitom je vyjasněn vztah filozofie k speciálním vědám a k teologii. Následuje výklad různých koncepcí pěstování filozofie (tradiční metafyzická, idealistická metafyzická, scientistická - pozitivistická, antropologická, postmoderní). Nezanedbatelnou část přednášek tvoří výklad myšlenek z encykliky Lva XIII. Aeterni patris a zejména pak encykliky Fides et ratio. Zde bude náležitě vyjasněna úloha pěstování filozofie v církvi, vztah učitelského úřadu katolické církve k filozofii, vztah filozofie a teologie a pohled věřícího filozofa na panoráma soudobých myšlenkových směrů. Nástin systematických problémů bude proveden na bázi Bocheňského knihy Cesty k filozofickému myšlení. Významnou část výuky tvoří rozbor a interpretace vybraných filozofických textů.
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